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ABSTRAKT 

Detta är en kvalitativ intervjustudie som undersöker maskinpersonalens upplevelser av 

att använda headsetkommunikation i arbetet ombord. Totalt sex stycken 

maskinbesättningsmedlemmar intervjuades om deras upplevelser av hur 

headsetkommunikation har påverkat utförandet av arbetet, personlig säkerhet och 

tidseffektivitet. Resultaten som framkom av intervjuerna visar på att kommunikationen 

förbättrats med headsetkommunikation genom att talkommunikationen inte begränsas av 

höga bullernivåer vilket leder till minskad röstbelastning. De intervjuade vittnade om att 

den förbättrade kommunikationen underlättade i arbetet och ökade den personliga 

säkerheten genom att risken för missförstånd minskade samt att maskinbesättningens 

situationsmedvetenhet ökade. Förbättrad ergonomi vid svåra arbetsställningar i trånga 

utrymmen jämfört med handburna radioapparater upplevdes även det som en fördel med 

headsetkommunikation. Tidsåtgången i arbetet upplevdes minska när tillgängligheten till 

andra besättningsmedlemmar på kommunikationsradio ökade eftersom det minskade 

behovet av att förflytta sig för att kommunicera samtidigt som det kan leda till snabbare 

responstider. Den ökade tillgängligheten upplevdes även kunna leda till att olyckor inom 

maskinrummet upptäcks snabbare till följd av att ett uteblivet svar på radioanrop kan ses 

som ett avvikande beteende. 

Nyckelord: headset, kommunikation, personlig säkerhet, arbetseffektivitet, 

maskinpersonal, arbetsmiljö, situationsmedvetenhet 



 

 

ABSTRACT 

This is a qualitative interview study researching the experience engine room personnel 

have with using headset communication in their work onboard. A total of six 

crewmembers were interviewed about their experiences and how headset 

communication had affected their ability to perform their work, personal safety and time 

efficiency. The results showed that communication had improved with the use of 

headsets and that speech communication where no longer limited by high noise levels 

which in turn leads to less strain on the voice. The interviewed crew members testified 

that the improved communication facilitated their work and enhanced the personal safety 

by decreasing the risk for misunderstandings and increasing their situational awareness. 

Increased ergonomics in situations with difficult working postures and limited space in 

comparison with hand held radios were also observed as an advantage with headset 

communication. Time efficiency was perceived to improve since the availability of other 

crewmembers on the radio increased and decreased the need for moving to another area 

to communicate which at the same time lead to faster response times. Increased 

availability of crewmembers on the radio could also shorten the time before an accident 

in the engine room is detected since a failure to answer a radio call would be seen as 

irregular behavior.  

Keywords: headset, communication, personal safety, work efficiency, engine room 

personnel, work environment, situational awareness. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”När bakgrundsbuller försvårar eller omöjliggör talkommunikation i situationer som kan 

kräva säker taluppfattning för undvikande av fara eller allvarliga misstag, ska åtgärder 

vidtas för att åstadkomma sådan säker kommunikation.” 

(TSFS 2009:119, 2009). 
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1 BAKGRUND 

Arbetsmiljöverket (2013) har klassat buller som ett av vår tids största 

arbetsmiljöproblem. Starkt buller kan skada hörseln och leda till permanenta skador. 

Det kan även bidra till ökad stress samt påverka prestationsförmågan negativt. En 

bullrig miljö gör det också svårare att höra och uppfatta tal vilket kan medföra 

missförstånd som i sin tur kan leda till att en olycka inträffar. Den bullriga miljön 

innebär också att det blir svårare att uppfatta varningssignaler och andra viktiga ljud 

(a.a.). Maskinbesättningen ombord på fartyg arbetar i en sådan miljö och får därför 

leva med de begränsningar som kommer med arbete i höga bullernivåer (Ivergård 

m.fl., 1979). 

1.1 Kommunikation i bullriga miljöer 

Att ljud maskeras och gör att talförståelsen försvåras eller omöjliggörs är en av de 

mest påtagliga effekterna vid arbete i en miljö med starkt buller (Arbetsmiljöverket, 

2013). Detta kan få effekter på arbetsprestationen i arbeten där det är viktigt att 

uppfatta tal eller annan akustisk information. I vissa situationer är talförståelse även 

viktig för säkerheten eftersom den krävs för att undvika missförstånd vilka i sin tur 

kan leda till en olycka (a.a.). 

I arbetsmiljöverkets föreskrifter rekommenderas en högsta bullernivå på 35 

alternativt 40 decibel (dBA) i arbetsmiljöer med höga krav på koncentration och 

taluppfattbarhet, så som undervisning, kontorsarbete, sammanträden eller 

patientsamtal (AFS 2005:16). För arbete med processkontroll, fjärrstyrning, 

montering, kontroll, packning eller lagerarbete rekommenderas i stället ett högsta 

värde på 55 dBA. Dessa arbeten uppges ha särskilda krav på precision, snabbhet och 

uppmärksamhet. Vid mer praktiska arbeten som exempelvis arbete i verkstäder, 

bygg- och anläggningsverksamhet eller jord- och skogsbruk är det rekommenderade 

värdet i stället 75 dBA (a.a.). 
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Tabell 1 – AFS 2005:16 

A-vägd ljudtrycksnivå [dB] Förhållande för talkommunikation 

70 Samtal med hög röst kan nätt och jämnt 

föras på 1 m avstånd för personer med 

fullgod hörsel. 

55 Miljö som uppfyller genomsnittliga krav 

på fungerande talkommunikation med 

normal röststyrka på näravstånd från 

talaren. 

50 Som ovan men på 5–10 m avstånd. 

40 Miljö som uppfyller genomsnittliga krav 

på säker taluppfattbarhet på nära håll 

också för hörselskadade och äldre 

lyssnare samt vid kommunikation på 

språk som inte är lyssnarens modersmål. 

35 Som ovan men på 5–10 m avstånd. 

I Tabell 1 ges en uppskattning av förmågan till talkommunikation vid olika nivåer av 

bakgrundsbuller. Förmågan att kommunicera försämras vid ökade bullernivåer men 

är inte enbart beroende av bullrets styrka. Andra faktorer som spelar in är ljudets 

frekvens och karaktär. Ett ljud som ligger inom samma frekvenser som tal verkar 

mer störande än ett som inte gör det. Om det störande ljudet är i form av irrelevant 

tal försvårar även det kommunikationsförmågan ytterligare. För att stänga ute 

information i form av tal krävs en aktiv ansträngning vilket minskar hjärnans 

tillgängliga resurser. Individuella faktorer som hörselförmåga och ålder spelar även 

roll på omfattningen av bullrets maskerande effekter. Nedsatt hörsel bidrar till att 

kommunikationsförmågan försämras ytterligare jämfört med en person med fullgod 

hörsel. Om personen är ung kan det bidra till ökad känslighet eftersom språket inte är 

lika utvecklat som hos en vuxen. Äldre personer är även de känsligare än vuxna på 

grund av att informationsbehandlingen i hjärnan försämras med åldern (a.a.). 
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1.1.2 Kommunikationshjälpmedel i bullriga miljöer till sjöss 

I situationer där bakgrundsbuller försvårar eller omöjliggör taluppfattning, och där 

det är nödvändigt för att undvika fara eller allvarliga misstag, ska åtgärder vidtas för 

att åstadkomma säker kommunikation (TSFS 2009:119, 2009). De allmänna råden 

som författningssamlingen förespråkar är att bullernivåer på 55-60 dB(A) kan anses 

som acceptabelt vid samtal med normal röststyrka och gemensamt modersmål. Om 

det finns försvårande omständigheter bör nivån på bakgrundsbullret vara högst 40-50 

dB(A). Författningssamlingen föreskriver också att vid ensamarbete på isolerade 

platser ombord ska kommunikation upprättas mellan arbetaren och en annan 

bemannad plats på fartyget (a.a.). 

1.2 Hörselskydd 

Hörselskydd används för att undvika de hörselskador som annars kan uppstå av 

bullerexponeringen. Användningen kan däremot leda till en ytterligare försämring av 

kommunikationsförmågan eftersom den gör att användaren vid låga ljudnivåer höjer 

rösten men vid höga ljudnivåer i stället sänker rösten något (Arbetsmiljöverket, 

2013). Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling ska hörselskydd användas om 

den dagliga bullerexponeringsnivån överstiger 85 dB och måste därför användas i 

maskinrum eftersom bullernivåerna ligger på 103dBA±0,4 (Danish Maritime 

Authority, 1993). Risken för att hörseln skall skadas av starkt buller är dock 

individuellt. Det innebär att känsliga personer kan skada hörseln vid längre vistelser i 

miljöer med så låga nivåer som 75-80dB. Om bullernivån ökas med 3dB halveras 

exponeringstiden som krävs för att hörselskador skall kunna uppstå 

(Arbetsmiljöverket, 2013). I ett fartygs kontrollrum ligger bullernivåerna på 

75dB±8,7 (Danish Maritime Authority, 1993) vilket innebär att även i en del 

kontrollrum kan nivåerna vara tillräckligt höga för att skada hörseln. 

Rätt anpassade hörselskydd ger en bra dämpning av bullernivån till nivåer som inte 

är skadliga för örat (Arbetsmiljöverket, 2013). Det är däremot viktigt att 

hörselskydden används under hela tiden som exponeringen mot buller överstiger 

gränsvärdena. Om hörselskydden tas av i en kvart på en åtta timmars arbetsdag 

halveras den skyddande effekten. 
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I en undersökning på danska sjömän (Kaerlev m.fl., 2008) visade det sig att 

förekomsten av bullerskador hos personal som jobbar i maskinrummet var mycket 

högre än för övriga populationen som jobbar i land. Dessa resultat tyder på att de har 

blivit utsatta för skadliga ljudnivåer i arbetet trots att användningen av hörselskydd är 

obligatorisk i maskinrum eftersom bullernivåerna överstiger gränsvärdena.                                                         

1.4 Headsetkommunikation 

För att förbättra kommunikationen i miljöer med höga bullernivåer finns det 

lösningar där arbetaren bär en kommunikationsradio kopplat till ett headset. Radion 

och headsetet kan antingen vara inbyggt i hörselkåporna eller så kan radion vara en 

separat enhet som kopplas till ett headset (Peltor, 2013; Sensear, 2013; Cannington 

2010). Tillverkarna av dessa kommunikationslösningar hävdar att de bidrar både till 

en säkrare arbetsmiljö samt en ökad arbetseffektivitet. Det ska med hjälp av 

headsetkommunikation vara möjligt att föra samtal i en miljö med höga ljudnivåer 

samtidigt som det minskar initiativet till att tillfälligt ta av hörselskydden för att 

kunna kommunicera bättre.  

Enligt Sensear (2014) som tillverkar hörselskydd med headsetkommunikation 

påverkas produktiviteten av när arbetarnas kommunikation hämmas genom att 

arbetsmiljön innehåller starkt buller. I miljöer med starkt buller går tid förlorad till att 

övervinna svårigheterna med att kommunicera eller genom förflyttningar till en miljö 

med lägre bullernivå. Missade radioanrop samt att ta av och på hörselskydden bidrar 

även det till att tid går förlorad. Sensears skriver även att 40 % av arbetarna förlorar 

mer än 30 minuter varje arbetsdag genom att de försöker kommunicera i en miljö 

med hög bullernivå. För maskinpersonal ombord på fartyg kan en sådan 

kommunikationslösning vara intressant eftersom arbetet sker i en miljö med höga 

bullernivåer. Headsetkommunikation skulle i sådant fall kunna bidra till en 

förbättring av både säkerheten och arbetseffektiviteten. Någon forskning som visar 

på att användande av headsetkommunikation för maskinbesättning har gett effekter 

på arbetseffektivitet och säkerhet har inte hittats. Maskinbesättningarnas upplevelser 

av att använda headsetkommunikation bör därför undersökas för att se hur det 

påverkat dessa faktorer. 
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2 TEORI 

I det här kapitlet presenteras information som är av intresse för att ge en förståelse av 

studien samt vetenskaplig teori som kan kopplas till området. 

2.1 Kommunikation 

Modellen nedan är ett exempel på hur ett enkelt kommunikationssystem kan se ut 

(Shannon & Weaver, 1949). En informationskälla väljer ett meddelande som en 

sändare omformar till en signal. Signalen färdas genom en kanal där störningar 

adderas till meddelandet. En mottagare gör om signalen till ett meddelande igen som 

då har nått sin destination. Se Figur 1. 

 

         

       

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

Fig. 1 – Kommunikationssystem 

 

Exempel på ett kommunikationssystem kan vara talkommunikation mellan två 

personer. Den ena personen tänker ett meddelande som skickas med hjälp av 

stämbanden. Meddelandet blir till en signal i form av ljudvågor som färdas i luften 

som blir kanalen där störningar i from av buller adderas. Signalen plockas upp av 

den andra personens öra och omvandlas till ett meddelande i mottagarens hjärna. Om 

Mottagare 

Störningar 

Destination Sändare Informations
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bullret i omgivningen är för starkt riskerar det att förvränga signalen i den 

omfattningen att tolkningen av meddelandet försvåras eller omöjliggörs (a.a.). 

Vid radiokommunikation sänds meddelandet med hjälp av radiovågor (Dokkum, 

2003). Räckvidden begränsas av dess styrka men kan ombord även begränsas av 

fartygets konstruktion eftersom de har svårt att ta sig igenom metall. En oönskad 

effekt av radiovågor är att de riskerar att slå ut känslig elektronisk utrustning genom 

att de kan ge upphov till störningar. För att skydda den elektroniska utrustningen 

konstrueras systemen ombord att ta hand om störningar genom att avskärma känslig 

elektronik. Detta kallas att systemen har elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

(a.a.). 

2.2 Arbetsmiljön i maskinrummet 

Den arbetsmiljö som maskinbesättningen dagligen utsätts för när de arbetar ute i 

fartygets maskinrum är krävande på flera sätt (Ivergård m.fl., 1979). Den termiska 

miljön är ofta ett problem på grund av höga respektive låga temperaturer. Utrymmet 

som finns att arbeta på vid underhållsarbetarna är i många fall trångt vilket bidrar till 

svåra arbetsställningar. Det i kombination med tunga verktyg och maskindelar 

resulterar i en hög fysikalisk belastning och dålig ergonomi. Personalen riskerar även 

att exponeras för skadliga ämnen i form av oljor och kemikalier. Det starka ljud som 

maskinerna ger ifrån sig resulterar i höga bullernivåer (a.a.). 

Lundh m.fl., (2011) genomförde en studie med mål att identifiera hur 

maskinpersonalen upplever sin arbetsmiljö samt vad som kan förbättras. Författarna 

kom fram till att det ofta upplevs vara ett problem att transportera tunga delar i 

maskinrummet eftersom de lyftanordningar som finns inte alltid räcker till. För att 

ändå klara av arbetsuppgifterna skapade personalen improviserade lösningar för att 

komma runt problemen med maskinrummets design. Även branta lejdare och 

nivåskillnader i maskinrummet upplevdes vara en risk i arbetsmiljön. Höga 

bullernivåer uppmärksammades också som en riskfaktor då det försvårar arbetet 

eftersom de riskerar att dölja viktiga meddelanden och information vilket enligt 

författarna kan leda till förödande konsekvenser. 
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2.2.1 Arbetsskador 

Då arbetsmiljön i maskinrummet uppvisar många brister är det enligt Hansson & 

Horch (2013) inte förvånande att maskinbesättningen ombord på svenska fartyg 

löper stor risk att drabbas av en arbetsskada. Risken att drabbas av en arbetsolycka är 

fyra gånger högre för personal som jobbar i maskinrummet jämfört med liknande 

arbeten i land. De vanligaste arbetsskadorna uppkommer vid tunga lyft och ovana 

eller upprepade arbetsställningar samt när personen halkat, trillat eller snubblat på 

samma nivå. Om en olycka som inträffat ombord ger allvarliga skador och kan 

innebära risk för dödsfall är det viktigt med tidiga insatser för att chansen att den 

skadade överlever ska bli så stor som möjligt (Edman m.fl., 2009).  

Den vanligaste arbetssjukdomen för maskinbesättning är hörselskador, så som 

nedsatt hörsel eller tinnitus, till följd av att de utsatts för höga bullernivåer (Hansson 

& Horch, 2013). Nedsatt hörsel kan även öka risken för att drabbas av en 

arbetsolycka. Det har visats på ett direkt samband mellan exponeringen emot buller 

och antalet arbetsolyckor (Picard m.fl., 2007). I en stor kanadensisk studie på 52 982 

manliga arbetare, vilka dagligen utsattes för bullernivåer på minst 80 dBA, visade att 

det finns ett proportionerligt samband mellan risken för en arbetsolycka och 

arbetarens förmåga att höra. En arbetare med nedsatt hörsel visade sig löpa större 

risk för olyckor. Sambandet var tydligast inom metallbearbetning, metallproduktion 

och fordonsindustri. 

Höga bullernivåer kan även bidra till en ökad röstbelastning för de som arbetar i den 

typen av miljö (Arbetsmiljöverket, 2011). Inom industrin har det visat sig att hög 

röstbelastning i kombination med dålig luftkvalitet riskerar att ge upphov till 

röstskador. 

2.2.2 Situationsmedvetenhet 

En faktor som kan spela in på antalet arbetsolyckor är situationsmedvetenhet 

(Endsley & Garland, 2008). Enkelt beskrivet är situationsmedvetenhet att vara 

medveten om vad som händer i sin omgivning. Att uppnå ett högt 

situationsmedvetande är en process som kan delas in i flera steg. Det börjar med att 

situationen uppfattas för att sedan tolkas och för att till sist kunna förutse vad som 

händer. Ett högt situationsmedvetande underlättar vid beslutsfattande och minskar 
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risken att fatta ett felaktigt beslut. I ett maskinrum jobbar besättningen i team och det 

är därför av vikt att samarbetet går så smidigt som möjligt. Det innebär att alla i 

teamet är väl insatta i den rådande situationen på arbetsplatsen. Detta kan härledas 

till ett begrepp som kallas kollektiv situationsmedvetenhet. Att ett arbetslag har en 

hög kollektiv situationsmedvetenhet innebär att de har en förmåga att komma till en 

gemensam slutsats om hur situationen ser ut och baserat på den informationen fatta 

rätt beslut om nästa steg för att uppnå arbetets utsatta mål. En effektiv 

kommunikation inom teamet är en förutsättning för att en hög kollektiv 

situationsmedvetenhet skall uppnås eftersom teammedlemmarna då kan dela 

information om situationen med varandra (a.a.).  

Sneddon m.fl. genomförde 2006 en undersökning om vilken roll 

situationsmedvetenhet har för olyckor vid borroperationer inom offshoreindustrin 

samt vilka faktorer som påverkar graden av situationsmedvetenhet. Undersökningen 

visade att en stor del av olyckorna kunde härledas till bristande 

situationsmedvetenhet (135 av 332 incidenter). 66.7% av incidenterna var på grund 

av att situationen inte uppfattades korrekt och av dessa berodde 14.2% på 

missförstånd. För att svara på vilka faktorer som påverkar arbetarnas 

situationsmedvetenhet inkluderade undersökningen också en intervjustudie. Där 

framkom det att god kommunikation ombord på riggen var en av de faktorer som de 

flesta ansåg bidra till en ökad situationsmedvetenhet. Bra kommunikation skulle då 

innebära att information om vad som försiggår är konstant uppdaterad och att 

arbetarna hela tiden är medvetna om situationen för att kunna planera efter den (a.a.). 

Om arbetaren belastas med för mycket information kan det leda till den motsatta 

effekten, att situationsmedvetandet försämras till följd av att all information inte 

uppfattas och att tolkningen försvåras (Endsley m.fl., 2003). Det kan även göra det 

svårare att komma ihåg informationen. Vid arbete i team är det därför inte alltid 

nödvändigt att alla teammedlemmar har tillgång till all information utan endast den 

som är nödvändig för individens situation. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Studiens syfte är att undersöka maskinpersonalens erfarenheter och upplevelser av att 

använda headsetkommunikation, samt hur det i arbetet upplevs påverka säkerheten 

och arbetseffektiviteten ombord. 

Frågorna som studien är avsedd att svara på: 

1. Hur upplever maskinpersonalen att användandet av hörselskydd med 

headsetkommunikation påverkar förmågan att utföra arbetsuppgifterna? 

2. Hur upplever maskinpersonalen att användandet av hörselskydd med 

headsetkommunikation påverkar den personliga säkerheten? 

3. Hur upplever maskinpersonalen att användandet av hörselskydd med 

headsetkommunikation påverkar tidsåtgången för deras arbete? 

3.1 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast behandla den personliga säkerheten av praktiska skäl 

eftersom begreppet säkerhet är för brett för att behandlas inom studiens tidsramar. 

Av arbetseffektivitet behandlas endast förmågan att utföra arbetet och arbetets 

tidsåtgång av samma skäl. Vidare kommer undersökningen att avgränsa sig till 

respondenter som har erfarenhet av att använda headset vid arbete i maskinrummet 

som del i en grupp där fler använder den typen av hörselskydd. Avgränsningen görs 

för att effekten av skyddens kommunikationsförmåga då inte riskerar att begränsas 

på grund av att de endast används av en person.  
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4 METOD 

I metodkapitlet beskrivs den valda metoden. Urval och bortfall samt resonemanget 

kring intervjufrågorna presenteras. Vidare presenteras tillvägagångssättet vid 

databearbetningen och de forskningsetiska principerna som berörs av studien.  

4.1 Val av metod 

Metoden består av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Enligt Patel & Davidsson 

(2011) innebär det att respondenterna intervjuas utifrån en mall med färdiga frågor 

vilket ger möjlighet att hålla sig till de teman som syftet och frågeställningarna berör. 

Under intervjun formuleras även nya frågor ifall behov finns. Eftersom studiens syfte 

är undersöka människors upplevelser lämpar sig en kvalitativ metod väl då den 

används för att tolka och förstå dessa samt analysera verbala data (a.a.). Valet av 

semistrukturerade intervjuer gjordes av praktiska skäl eftersom det begränsar den 

databearbetning som krävs i jämförelse med mindre strukturerade intervjumetoder 

menar Lantz (2007). De lämpar sig även för att undersöka individens upplevelse av 

kvantiteter och kvaliteter. Det gör att intervjumetoden passar bra eftersom studiens 

syfte är att undersöka individers upplevelser av till viss del redan kända fenomen. 

4.2 Urval och bortfall 

Som respondenter valdes maskinpersonal ombord på fartyg som har direkt erfarenhet 

av att använda hörselskydd med inbyggt headset i kombination med 

kommunikationsradio. Kommunikationsradion var antingen inbyggd i hörselkåporna 

eller bars som en separat enhet vilken kopplades till headsetet med sladd. 

Respondenterna har erfarenhet av att använda headsetkommunikation i 

maskinrumsarbete och alla talar svenska för att undvika språkliga begränsningar. 

För att hitta fartyg där maskinpersonalen använder headsetkommunikation 

kontaktades 10 rederier via mejl och två via telefon. Svar erhölls från fyra rederier 

som angav att de inte använder någon sådan kommunikationslösning i 

maskinrumsarbete. Ett av rederierna svarade att de använder headsets vid 

brandbekämpning. En kontakt med erfarenhet från försvarsmakten uppgav att 

maskinpersonalen på flera av flottans fartyg använder hörselskydd med headset i 

arbetet. Genom en lärare på Sjöfartshögskolan skapades en kontakt på flottbasen i 
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Karlskrona. På grund av den sekretess som gäller inom försvarsmakten 

rekommenderades det inte att söka kontakter genom flottbasens telefonväxel. 

Kontakten hänvisade sedan till maskinpersonal på flottans fartyg. Tre av dessa 

personer kontaktades varav två intervjuades via telefon. Resterande fyra 

respondenter med erfarenhet från flottans fartyg studerar vid sjöfartshögskolan och 

kontaktades personligen. Samtliga av dessa intervjuades i par. 

Valet att utföra intervjuerna i par gjordes eftersom det var praktiskt på grund av 

tidsskäl. Om deltagarna känner varandra och har liknande bakgrund kan 

parintervjuer leda till ett öppnare och mer avslappnat samtal (Thomsson, 2010). En 

annan fördel är att deltagarna har möjlighet att samspela med varandra för att 

ytterligare utveckla sina resonemang. Nackdelen med intervjumetoden är att en 

deltagare kan riskera att ta över samtalet vilket ställer krav på intervjuaren att kunna 

dra in den mer tystlåtna personen i samtalet (a.a.). 

4.3 Intervjufrågorna 

Intervjufrågorna konstruerades med utgång från studiens syfte och frågeställningar 

för att de på bästa möjliga sätt skulle kunna ge svar på dessa. Under intervjuns gång 

ställdes följdfrågor för att undvika feltolkningar och möjliggöra en djupare analys av 

maskinpersonalens svar. Då en kvalitativ analys är nödvändig för att ge svar på 

undersökningens frågeställningar formulerades intervjufrågor med en låg grad av 

standardisering, det vill säga öppna frågor som ger respondenten möjlighet att fritt 

delge sina erfarenheter och upplevelser. Frågorna utformades även med åtanke om 

att inte vara ledande för att undvika att det påverkar respondenten svar. För att testa 

frågorna utfördes en pilotintervju och därefter justerades de för att bättre svara på 

undersökningens syfte och frågeställningar. 

Frågor ställdes enligt mall (Bilaga 1) men däremot anpassades ordningen i vilken de 

ställdes till den specifika intervjusituationen vilket ger intervjun en relativt låg grad 

av strukturering. Inledningsvis ställdes neutrala frågor för att ta reda på de 

bakgrundsvariabler som är av intresse för undersökningen.  

Därefter behandlades följande teman:  

 Maskinpersonalens upplevelser av hur användandet av headset med 

kommunikationsradio påverkar förmågan att utföra arbetet. 
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 Maskinpersonalens upplevelser av hur användandet av headset med 

kommunikationsradio påverkar den personliga säkerheten i arbetet. 

 Maskinpersonalens upplevelser av hur användandet av headset med 

kommunikationsradio påverkar tidsåtgången i arbetet. 

Två av intervjuerna genomfördes på telefon och spelades in med hjälp av Skype i 

kombination med programmet Mp3 Skype Recorder. Resterande intervjuer utfördes 

som parintervjuer där samtalet spelades in med hjälp av diktafon. Varje intervju tog 

cirka 15 minuter att genomföra. 

 4.4 Bearbetning av data 

Det finns ingen allmängiltig metod för att bearbeta data från kvalitativa intervjuer 

(Patel & Davidson, 2011). I stället kräver varje kvalitativt forskningsproblem sin 

egen unika metod för bearbetning utav data. För att underlätta analysen av 

inspelningarna transkriberades de noggrant genom flera genomlyssningar. 

Respondenternas svar delades in i olika teman med koppling till studiens syfte och 

frågeställningar. Svaren delades in i ytterligare kategorier och svaren från de olika 

respondenterna ställdes mot varandra för att upptäcka likheter och skillnader. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att studien mäter det den är avsedd att mäta och tolkningarna 

bygger på detta (Patel & Davidson, 2011). Det uppfylls genom att urvalsgruppen 

valdes och intervjufrågorna konstruerats för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Vid transkriberingen av de inspelade intervjuerna försökte 

talspråket bevaras vid övergång till text samt kroppsspråk som kan vara av betydelse 

antecknades. Detta för att undvika att någon annan mening än respondentens byggs 

in i texten vilket i sådant fall kan äventyra validiteten. Kravet på validitet har vidare 

uppnåtts genom att vid analysen av resultaten följa ett logiskt resonemang med stöd 

av tidigare teori i resultatdiskussionen samt vid de dragna slutsatserna. 

Redovisningen av resultatet gjordes med åtanke att möjliggöra för läsarens egen 

tolkning och på sådant sätt uppnå en kommunikativ validitet. Enligt Patel och 

Davidson (2011) bör detta göras genom att åstadkomma en god balans mellan egen 

kommenterad text och citat ifrån intervjuerna för att stödja kommentarerna. 
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Anmärkningar har lagts till citaten för att de inte skall ryckas ur sitt sammanhang och 

på sådant sätt riskera den kommunikativa validiteten. 

Reliabiliteten eller tillförlitligheten i en intervjustudie är ett mått på i vilken 

utsträckning samma resultat uppnås om studien upprepades under lika 

omständigheter (Patel & Davidsson, 2001). Vid en intervju är det intervjuaren som 

registrerar svaren och resultatet är därför känsligt för att intervjuaren gör 

bedömningsfel. För att undvika dessa och uppnå en hög reliabilitet spelades 

intervjuerna in med en diktafon. De analyserades genom att lyssna på materialet flera 

gånger en kort tid efter att intervjun genomfördes. På så sätt minimeras eventuella 

bedömarfel. 

 

4.6 Etik 

För att undersökningen ska hålla en god kvalitet har hänsyn tagits till de principer 

som framställts av Vetenskapsrådet (2002). De principer som behandlas är 

samtyckskravet, informationskravet, konfidentialitets och nyttjandekrav.  

Samtyckskravet följs genom att varje individ som deltar i intervjun får förfrågan om 

de vill ställa upp samt att deltagandet är frivilligt. De informeras även om att 

intervjun när som helst kan avbrytas på deras uppmaning. För att följa 

informationskravet informerades alla deltagarna i intervjuerna om undersökningens 

ändamål innan de fick förfrågan om att ställa upp på intervju. Konfidentialitetskrav 

innebär att deltagarna i undersökning anonymitet säkras genom att deras 

personuppgifter behandlas på ett sådant sätt görs att det inte görs tillgängliga för 

obehöriga. Information som kan leda till anonymiteten för de personer och företag 

som deltagit i undersökning nämns därför inte i studien.  Nyttjandekrav handlar om 

att uppgifterna som deltagarna lämnat endast används i forskningens syfte. Det 

informerades om att informationen från intervjuerna endast behandlas av de personer 

som är inblandade i undersökningen samt att ljudinspelningar och transkriptioner 

kommer att förstöras när de inte längre fyller något behov i undersökningen (a.a.). 
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4.7 Metodkritik 

Semistrukturerade intervjuer har fungerat väl som metod och det resultat som de gav 

speglade studiens syfte och frågeställningar. Däremot hände det att intervjun ibland 

tappade fokus på det som var av intresse för studien vilket ledde till en större mängd 

data att arbeta. Det var främst i de intervjuer som utfördes i par som fokus tappades 

från den aktuella frågan. Intervjudeltagarna förde då ett resonemang med varandra 

vilket lede till sidospår som inte var av intresse för studien. Att det i dessa intervjuer 

fördes ett resonemang mellan deltagarna var även en fördel eftersom det bidrog till 

att svaren från dessa intervjuer var mer uttömmande. En nackdel med detta var att 

det behövde klargöras vem som tyckte vad vilket ledde till extra följdfrågor. Vid 

dessa intervjuer användes en diktafon för att spela in ljudet vilket är något som kan 

påverka svaren enligt Patel och Davidson (2011). Det märktes tydligt genom att när 

den stängdes av fortsatte samtalet mer avslappnat och vissa intressanta synpunkter 

kom fram. 

De intervjuer som utfördes på telefon upplevdes inte vara lika uttömmande. En 

anledning till det kan vara att de utfördes först och att den ökade erfarenheten av att 

intervjua ledde till att fler och bättre följdfrågor ställdes vid de senare intervjuerna 

vilket ledde till djupare svar. En annan nackdel med telefonintervjuer är att det inte 

går att uppfatta gester, ansiktsuttryck och annat kroppsspråk. I den här studien 

upplevdes det dock inte vara av någon större vikt. Det bör även tilläggas att det hade 

kunnat vara en fördel om det var fler som håller i intervjuerna eftersom det som den 

ena missar att fråga om kanske i stället görs av den andra personen. 

Av studien går det inte att göra några generella slutsatser för en större population 

eftersom det inte fanns någon systematik för att bidra till detta vid urvalet. Det är 

enligt Lantz (2007) ett krav för att uppnå generaliserbarhet i en kvalitativ studie.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna. Kapitlet delas in i avsnitt med 

rubriker som är relaterade till undersökningens frågeställningar. Respondenterna 

benämns med bokstäverna A till F. Bokstaven som benämner respondenten är 

slumpmässigt vald och följer inte den ordning i vilken intervjuerna utfördes. 

5.1 Utförande av arbetsuppgifter 

Samtliga respondenter har upplevt att trådlös headsetkommunikation har förbättrat 

kommunikationsförmågan och underlättat vid arbetet ombord. Upplevelserna av hur 

det har underlättat och i vilka sammanhang skiljer sig åt. Alla upplevde däremot att 

trådlös kommunikationslösning med headset har underlättat vid arbete i 

maskinrummet där flera personer samarbetar på grund av att det möjliggör eller 

underlättar kommunikation emellan arbetarna: 

Då vi har jobb ute i maskin som kräver mer än en person så kör vi nästan 

alltid med kommunikation för att man ska kunna prata med varandra och 

kunna tala om vad man ska göra. Det underlättar ganska mycket istället 

för att stå och skrika i ett vanligt hörselskydd. Vi har ju två maskinrum 

också som är i kontakt med varandra så att ibland kan man stå i den ena 

maskinrummet och behöver prata med nån i det andra maskinrummet. (E)  

Merparten av respondenterna nämnde att kommunikationsfunktionen är användbar 

och underlättar vid situationer där personer samarbetar från olika delar av 

maskinrummet eller fartyget: 

Jag kan sitta i min maskincentral och så kan jag prata med han som är 

motorman ute i fartyget nånstans. Så det är suveränt att använda som 

felsökning och alltihopa och då kan man stå på olika ställen och han kan 

stå i bullrig miljö och fortfarande kommunicera med mig när han står och 

tittar och ska slå till säkringar till och från eller jordfelsökning eller vad 

det är. (D) 

Hälften av respondenterna uttryckte att en fördel med kommunikationslösningen är 

att de inte behövde skrika för att göra sig förstådda ute i maskinrummet vilket 

underlättar i arbetet. Missförstånden upplevdes minska och de behöver då inte gå 

fram till den person de vill tala med och skrika i dennes hörselkåpor för att göra sig 
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förstådd. Flera nämnde att en situation då detta var fördelaktigt var när någon 

behövde instruera en annan medarbetare: 

Ja från början så hade man ju bara hörselskydd och då var man ju 

tvungen att gå fram till killen och vråla i hörselskyddet vad man ville att 

han kulle göra eller vad vi skulle göra ihop.(E) 

... om man ska instruera nån samtidigt då som man behöver ha flera 

händer för annars måste du sätta munnen till och gå så nära.(C) 

Flera av respondenterna angav specifikt att headsetkommunikationen underlättar vid 

underhållsarbeten. Anledningen var då att det gav möjligheten att få båda händerna 

fria eller bättre koll på vad som försiggår till följd av att kommunikationen 

underlättats:  

... vid service på en motor eller att man måste byta någon del med tunga 

grejer och sånt. ... båda vet vad nästa steg blir så att inte en bara börjar 

skruva ner någonting och rycker ur och sådant. Så att båda vet vad som 

händer. (F) 

Att få möjligheten att arbeta med båda händerna fria var en fördel som angavs av 

flertalet av respondenterna som använde headset med röstaktiverad funktion. Det 

uppgavs underlätta genom att göra det möjligt att arbeta med båda händerna 

samtidigt och kommunicera på en och samma gång. Speciellt i situationer där en 

hand kan behövas för att hålla i sig samtidigt som den andra håller i ett verktyg sades 

det underlätta: 

Bara att utföra underhållsarbete är ju mycket lättare, för om det kan vara 

trångt och så ska du hålla i där och sen kan du börja prata, det är en sån 

trigger så du höjer rösten. Och de funkar ju. Om man pratar så aktiveras 

den. (B) 

Funktion med röstaktiverat headsetet angavs av de respondenter som använde sådan 

ibland verka störande. Den aktiverade då micken vid fel tillfällen på grund av höga 

ljud ifrån omgivningen. Resultatet blev att alla i besättningen som lyssnade på 

samma radiokanal hörde ett skorrande ljud. Det påpekades däremot att det inte var ett 

stort problem då det upptäcks snabbt och funktionen kan justeras så att den inte 

aktiveras: 
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Om den är fel inställd med tanke på ljudnivån så kan den aktivera 

mikrofonen och så släpper den inte på grund av den höga ljudnivån ... det 

är lätt irriterande när man hör (skorrande ljud förf. anm.). Men dom är 

förhållandevis vassa tycker jag, det är rätt sällan som det blir och det och 

de märker bägge ... Dom är inställningsbara så att, ja ändra 

aktiveringsnivån bara så brukar det lösa sig. (C) 

Merparten av de intervjuade hade upplevt problem med att kommunikationen bröts 

då radions räckvidd ombord på stålbåtar var ett problem. Problemet uppstod när det 

var flera stängda skott emellan sändaren och mottagaren. Vid kommunikation internt 

i maskinrummet upplevdes det inte vara ett problem. För att undvika att 

kommunikationen tappades angav en respondent att de minskat problemet genom att 

använda en starkare kommunikationsradio till utrustningen. Ombord ett annat skepp 

användes i stället en utrustning som förstärker signalen. En av de intervjuade hade 

inte upplevt några problem med räckvidden, där var problemet istället att det sänder 

ut för mycket signaler eftersom det inte är önskvärt inom försvarsmakten: 

... eftersom det är en stålbåt jag är på så är räckvidden ett stort problem. 

Och första sorten vi använde så stängde man en dörr eller ett skott i 

mellan så vara det svårt att få kontakt. ... sen så gick vi över till den nya 

sorten med hög uteffekt och de funkade lite bättre. (E) 

Det är ju hela tiden det här med att hur mycket vi sänder ut i 

försvarsmakten. ... det är väldigt känsligt vad vi sänder ut och hur mycket 

vi sänder ut. ... på en stålkorvett så är det ju stålskrovet som isolerar för 

att då har elektromagnetisk störning. Det har du ju inte i en plastbåt. Så 

att allt vi sänder, det sänder vi ut. (A) 

En respondent berättade att den trådlösa radion också kan riskera att slå ut 

störkänslig elektronisk utrustning men framhävde att det kanske främst är ett 

problem inom militären: 

... störningsgrejjer som vi bryr oss om på våra båtar som kanske inte 

handelsflottan gör. Så där att kommunikationen kan synas och störa ut 

annan elektronisk utrustning. (B) 

Ombord på alla respondenternas fartyg fanns det också ett trådbundet 

kommunikationssystem för kommunikation mellan stationerna på fartyget. Det 

användes i olika utsträckning på de olika båtarna vilket berodde på att den trådlösa 
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kommunikationen inte alltid var tillåten enligt försvarsmaktens regler eller att det 

föredrogs vid situationer där signalen i det trådlösa systemet inte klarade av att ta sig 

fram. En respondent berättade om att det trådbundna systemet var begränsande då 

det kan verka hindrande på rörligheten: 

Vi har ett fast kommunikationssystem också där man måste koppla in sig 

med sladd, men det begränsar ju rörligheten lite. (F) 

5.2 Personlig säkerhet 

Samtliga respondenter upplevde att den personliga säkerheten hade ökat som följd av 

att headsetkommunikation användes i arbetet. Den förbättrade kommunikationen 

som det bidrar till angavs förbättra den personliga säkerheten och minska risken för 

olyckor. Det ansågs vara den stora fördelen med att använda ett sådant 

kommunikationssystem: 

... det är ju det som är största fördelen med det (headsetkommunikation 

förf.anm.). Du minimerar arbetsmiljöriskerna i och med att du får en 

bättre kommunikation. (D) 

En respondent berättade om att användandet av headsetkommunikation kan bidra till 

att en olycka som inträffar, snabbare upptäcks. Om personen som frågas efter inte 

svarar på tilltal i komradion när denne använder ett headset ses det som ett mer 

avvikande beteende än om denne använt en handburen kommunikationsradio. Han 

resonerade att en handburen kommunikationsradio kan vara svår att höra ute i 

maskinrummet och att det därför kanske inte läggs märke till om någon försöker 

kontakta en. Däremot, om någon använder ett headset är risken mindre att de missar 

meddelandet. Därför skulle han i ett tidigare skede gå och leta efter personen som 

inte svarar på anrop för att se ifall det har hänt något: 

Bättre kommunikation, du har koll på den personen också jag menar 

börjar du hojta på nån som du vet har ett headset på dig och inte får svar. 

Då hade jag nog förr gått och kollat det än om jag hade stått och ropat på 

nån som håller i en walkie talkie. (C) 

Att få två händer lediga när funktionen med röstaktiverat headset användes 

upplevdes också öka den personliga säkerheten. När båda händerna friades var det 

möjligt att hela tiden använda en hand att hålla i sig när det behövdes: 
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... då kan jag ha en hand för mig själv och en för båten, så 

säkerhetsmässigt så är det ju en stor skillnad att jag kan hålla i ett verktyg 

samtidigt som jag kan hålla i mig själv. (A) 

Den förbättrade möjligheten att kommunicera via tal utan att behöva skrika minskad, 

enligt en av respondenterna, antalet missförstånd. Det i sin tur ansågs vara en 

bidragande faktor till att öka den personliga säkerheten:  

... när man arbetar ute i bullrig miljö så kan man prata med varandra utan 

att behöva gå ut ur utrymmet eller att man måste stå och skrika till 

varandra för att höras så att alla missförstånd och de som kan bli om man 

håller på med arbeten ute i bullrig miljö minimeras ju så det är en 

arbetsmiljöfråga tycker ja. ... för att få bort många farliga moment som då 

kanske av slentrian då kan bli av missförstånd då man inte kan 

kommunicera med varandra. (D) 

Flera upplevde att headsetkommunikation bidragit till att kontrollen på vad de andra 

besättningsmedlemmarna gör har förbättrats vilket angavs som en av anledningarna 

till att den personliga säkerheten ökat. Vid fjärrstarter av maskiner går det lättare att 

kontrollera att ingen arbetar med maskinen som ska startas och då riskerar att skadas: 

Den (personliga säkerheten för. anm.) också har ju ökat egentligen för att 

om nu ska dra igång en maskin eller nått så kan man ju liksom fråga på 

radion om det är nån som har händerna in nånstans eller om man håller 

på och skruvar på nån elmotor nånstans och det är säkringar som ska in 

och ur så visst den har stigit, den är mycket bättre än vad det var innan. 

(E) 

Vid uppstart av fartygets motorer berättade en av respondenterna att 

headsetkommunikationen används ifall någonting går snett under uppstarten. Bra 

kommunikation var då av vikt för att snabbt reagera på det som hänt: 

... när man startar motorn en sitter i kontrollrummet och en ute i 

maskinrummet. I våran verksamhet så kräver vi att man har bra kontakt i 

fall nånting skiter sig, för hela fartygets säkerhet. (B) 
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Alla respondenter uppgav också att de alltid använder hörselskydd när det är krav på 

det. En berättade att vissa yngre medlemmar av besättningen inte var lika bra på att 

använda hörselskydd: 

Vi har blivit sånna att man får bara skäll och det är dåligt för dig själv om 

du fuskar med saker. Om man ska spinna vidare på det så har vi andra 

motormän eller yngre folk som är lite manjana. Dom förlorar bara på det, 

dom får skäll och dom skadar hörseln. (B) 

En av de intervjuade ställde sig osäker till om hörselskydden med inbyggt headset 

har tillräckligt hög bullerdämpande förmåga för att användas i vissa 

maskinrumsmiljöer. Vid skjutövningar var de tvungna att använda dubbla 

hörselskydd: 

... vi håller på med skjutningar och sånt där då har vi andra regler vad 

avser, då ska vi ha dubbla hörselskydd i bland. ... Då är det inte säkert att 

dom här är tillåtna att ha i vissa bullriga miljöer. (C) 

5.3 Tidseffektivitet 

Fler än hälften av respondenterna upplevde att headsetkommunikation kan ha 

bidragit till tidsbesparingar. De anledningar till tidsbesparingarna som nämndes var 

att tid sparades då misstagen minskat till följd av förbättrad kommunikation i bullriga 

miljöer. Förbättrad kommunikation i bullriga miljöer uppgavs också bidra till att 

besättningen slipper förflytta sig till miljöer med lägre bullernivåer där det är möjligt 

att kommunicera bättre. Att personalen alltid är tillgängliga på kommunikationsradio 

upplevdes också vara en fördel då de inte behöver gå till varandra om de vill prata 

utan i stället kan göra det där de är utan att behöva avbryta arbetet:  

De går lite smidigare om man kan prata med varandra. Ibland om man 

inte har dom så får man gå in till ett rum bredvid och prata lite. Annars 

kan man prata direkt. (F) 

Ja det är klart att den krymper (tidsåtgången förf.anm.), man slipper ju det 

här springet i mellan alla gubbarna, man kan stå still och jobba på olika 

ställen om man håller på med något speciellt. (E) 
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Det nämndes också att vid arbeten där du jobbar ensam kan det spara tid då det 

minskar behovet av att springa och kontrollera eftersom du då har kommunikation 

med övrig personal som kan vara på platsen: 

En hel del så har det nog effektiviserats. För att då kan man vara två med 

kommunikation i stället för att man gör det själv, många jobb kan du göra 

själv men då ska de va, öppna några ventiler där gå bort dit gör en sak gå 

tillbaks kontrollera. ... Det har ökat effektiviseringen, du har två man men 

tiden blir mindre. Så mantimmarna minskar. (B) 

Två av de intervjuade respondenterna hade inte upplevt eller ställde sig tveksamma 

till att tidsåtgången i arbetet påverkats genom att använda headsetkommunikation: 

Jag har ingen bestämd uppfattning om det om jag tjänar så mycket tid. 

Det är bara det att det känns smidigare. I vissa lägen att kunna ha det här. 

(headsetkommunikation förf.anm.) (C) 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultaten och ställs i relation till den forskning som tagits 

upp i teorikapitlet. Utifrån syftets frågeställningar har kapitlet delats in i 

huvudrubriker som speglar dessa. 

I studien påträffades två olika varianter av headsetkommunikation. En med 

kommunikationsradion inbyggd i hörselkåporna och en med en separat radio som 

anslöts till headsetet med sladd. Det är möjligt att detta har påverkat upplevelsen av 

användandet på olika sätt. I resultatet var det dock ingenting som pekade på detta.  

6.1 Utförande av arbetsuppgifter 

Svaren från respondenterna visar på att de är ense att headset som 

kommunikationslösning har underlättat i arbetet. Framförallt har det förbättrats i 

situationer där det krävs samarbete mellan flera besättningsmedlemmar och minst en 

av dem befann sig i en bullrig miljö. Sättet som det underlättade på var att headsetet 

gjorde det möjligt att kommunicera med tal i maskinrummet utan att behöva skrika. 

Att använda headset möjliggjorde även kommunikation på långa avstånd. Detta visar 

på att besättningen inte längre behöver anpassa sig till de begränsningar som kommer 

med direkt talkommunikation i bullriga miljöer enligt AFS: 2005. Eftersom 

kommunikationen har förbättrats när den går via headset och kommunikationsradio 

jämfört med direkt tal visar det på att de störningar som finns i 

kommunikationssystem enligt Shannon och Weaver (1949) har minskat. Färre 

störningar har adderats till signalen och därför är meddelandet lättare att tolka vilket 

minskar risken för missförstånd.  

Den förbättrade kommunikationen upplevdes vara till hjälp i arbetssituationer som 

krävde samarbete emellan flera besättningsmedlemmar. Det tyder på att det är i dessa 

situationer som en bra kommunikation är nödvändig för att utföra arbetet. Ett 

exempel som togs upp var jordfelssökning där en besättningsmedlem behöver 

instruera en annan. Besättningsmedlemmen som instrueras får en korrekt uppfattning 

av den uppgift som skall utföras vilket är det första steget för att uppnå en hög 

situationsmedvetenhet enligt Endsley och Garland (2008). Besättningens 

situationsmedvetenhet har alltså påverkats av att använda headsetkommunikation. De 

upplevde att den förbättrade kommunikationen bidrog till att de hade bättre koll på 
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vad som försiggår i arbetet. Situationen i vilken de befinner sig har då uppfattas 

bättre vilket gör att den lättare kan tolkas för att sedan förutsägas vilket de leder till 

en högre situationsmedvetenhet. Den ökade situationsmedvetenheten kan underlätta i 

arbetet genom att besättningen fattar rätt beslut, undviker misstag och därmed lättare 

kan uppnå arbetets mål. Färre misstag ökar kvaliteten på det utförda arbetet vilket 

kan leda till ekonomiska besparingar eftersom haverier och materialförluster till följd 

av felaktigt utfört arbete minskar. 

Svåra arbetsställningar till följd av att maskinpersonalen behöver utföra arbete i 

trånga utrymmen är vanligt ombord på fartyg (Ivergård m.fl., 1978). Vid dessa 

tillfällen upplevdes headset som hade en funktion med röstaktiverad mikrofon 

komma väl till pass. Mickrofonen aktiveras när man pratar och det blir möjligt att 

kommunicera samtidigt som båda händerna kan användas till arbetet. Som exempel 

angavs att den ena handen då kan hålla i ett verktyg samtidigt som den andra 

används för att hålla i sig. I situationer där det inte är möjligt att lägga ifrån sig 

verktyg samtidigt som båda händer används kan det underlätta eftersom det gör det 

möjligt att kommunicera med andra kollegor. Det kan leda till att hanteringen av 

handverktyget förbättras vilket leder till en bättre kvalitet på det utförda arbetet. Att 

använda röstaktiverad mickrofon upplevdes dock ibland vara störande. Vid arbete 

nära starka bullerkällor kunde mickrofonen aktiveras och ett sprakande ljud hördes 

då i de hörselkåporna hos alla som var på samma radiokanal. De som hade upplevt 

den typen av störande moment berättade att problemet löstes genom att det var 

möjligt att ställa in känsligheten för röstaktiveringen så att det krävs ett starkare ljud 

för att aktivera mickrofonen. Om aktiveringsnivån ställs för högt kan fördelen med 

att det går att kommunicera igenom headsetet med normal röststyrka minska 

eftersom det då skulle krävas en högre röststyrka för att aktivera mickrofonen. En 

annan lösning är att ta bort funktionen och istället trycka in en knapp för att prata. I 

det fallet försvinner de ergonomiska fördelarna jämfört med handburen 

kommunikationsradio.  

Ett annat problem som upplevdes med headsetkommunikationen var att 

radiokontakten kunde brytas. Det hände när signalen behövde gå igenom flera skott 

av metall. Respondenterna upplevde problemet i olika utsträckning vilket pekar på 

att det är mycket beroende på fartygets konstruktion eller rutinen kring att använda 

hörselskydd med headset. Hur fartyget har konstruerats med hänsyn till EMC kan 
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spela stor roll för vilken utsträckning radiosignalen störs. Det är även möjligt att 

försvarsmaktens fartyg har ett större fokus på EMC eftersom det i militära situationer 

är kritiskt att utrustning ombord inte störs ut. Vid kommunikation inom 

maskinrummet upplevdes det inte vara ett större problem att signalen bröts. Om 

headseten endast används vid arbete inom maskinrummet kan det bidra till att 

problemet inte upplevdes i någon större utsträckning. På de fartyg som var gjorda av 

plast stördes inte radiosignalen av fartygets konstruktion. Där var det i stället inte 

önskvärt att signalen ifrån kommunikationsradion färdades ut ifrån fartyget vilket 

ledde till att trådlös kommunikationsradio inte alltid var tillåten. I militära situationer 

kan det vara känsligt med vilken information som sänds ut ifrån fartyget och därför 

är det möjligt att det endast ses som ett problem inom försvarsmakten. 

För att stärka signalen från kommunikationsradion användes antingen en starkare 

radio med högre uteffekt eller ett fast system som repeterar och förstärker signalen. 

Att använda en starkare radio upplevdes minska problemet men att det fortfarande 

fanns kvar. Det kan även öka risken för att radion stör känslig elektronik ombord då 

den sänder ut kraftigare signaler vilket angavs som en möjlig risk med att använda 

headsetkommunikation. Om kommunikationsradion är inbyggd i hörselkåporna kan 

det leda till ökad risk för störningar vid elarbete eftersom arbetaren kan behöva ha 

huvudet inne i ett elskåp vilket gör att radion kommer nära oskyddad elektronik. 

6.2 Personlig säkerhet 

Den bullriga arbetsmiljön i vilken maskinbesättningen arbetar ger upphov till risker 

för den personliga säkerheten dels genom att viktiga meddelanden maskeras eller att 

den kan skada besättningens hörsel (Lundh m.fl., 2010). Headsetkommunikation 

upplevdes av alla intervjuade besättningsmedlemmar bidra till en förbättring av den 

personliga säkerheten. Anledningen till den upplevda effekten är att 

kommunikationen har underlättats. Det bidrar till att meddelanden som tidigare 

riskerats att missas vid talkommunikation i maskinrummet nu kommer fram utan 

störningar. Headset som kommunikationslösning upplevdes även förbättra 

säkerheten vid svåra arbetsställningar samt gav en minskad belastning på rösten. 

Den upplevda effekten av minskad risk för missförstånd angavs vara en stor 

bidragande faktor till att arbetsmiljön upplevdes säkrare. Den ökade 

situationsmedvetenheten som de mindre missförstånden bidrar till underlättar inte 
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bara i utförandet av arbetsuppgifterna utan kan även ge förbättringar för den 

personliga säkerheten. 66,7% av de olyckor som kan härledas till bristande 

situationsmedvetenhet vid borroperationer beror på att situationsmedvetenheten 

brister redan i det första steget vilket är att uppfatta situationen (Sneddon m.fl., 

2006). Av dessa berodde 14,2% på missförstånd. Eftersom missförstånden upplevdes 

minska med headsetkommunikation är det rimligt att de olyckor som beror på 

missförstånd även minskar. 

Vid uppstarter av maskiner möjliggjorde headsetkommunikationen att det gick att 

kontrollera att ingen arbetar med maskinen när den manövreras från en annan plats. 

Säkerheten ökar då genom att risken minskar för ett scenario där den som arbetar 

med en maskin råkar ut för en olycka genom att någon annan i besättningen 

manövrerar maskinen utan att vara medveten om att det kan innebära fara. 

Headsetkommunikationen har då underlättat för hela gruppen att hålla koll på 

varandra vilket ökar deras kollektiva situationsmedvetenhet. 

Om en kritisk situation uppstår vid exempelvis en uppstart av fartygets motorer 

upplevdes det att headsetkommunikationen kunde bidra till snabba responstider. 

Säkerheten kan då ökas till följd av att konsekvenserna för allvarliga fel, exempelvis 

brand, kan minimeras med snabba responstider. Även de materiella skadorna kan i 

ett sådant fall minimeras. 

Det uttrycktes även att användandet av headsetkommunikation gör att orsaken till att 

en besättningsmedlem inte svarar när de vet att denne skall vara kontaktbar på radion 

snabbare undersöks. Om anledningen till att inte svara på radion är att den som 

anropas är allvarligt skadad kan den snabbare responstiden vara till stor hjälp 

eftersom det enligt Edman m.fl. (2009) är viktigt med att tidigt få in rätt insatser vid 

akuta skador. Den snabbare responstiden jämfört med om vanliga handburna 

radioapparater hade använts upplevdes bero på att det är mindre risk att anropet inte 

uppfattas på grund av omgivande buller. Om personalen alltid använder 

headsetkommunikation kan det därför leda till att en olycka som skett i en isolerad 

och bullrig plats får mindre konsekvenser. 

Att kommunicera igenom ett headset i stället för att använda vanligt tal gav den 

fördelen att maskinbesättningen inte längre behövde skrika i varandras hörselskydd 

för att göra sig förstådd. De kan göra att de risker för röstskador som finns vid arbete 



 26  

 

 

i miljöer med höga bullernivåer (Arbetsmiljöverket, 2011) minskar eftersom en mer 

normal röststyrka kan användas för att kommunicera genom headsetet vilket ger en 

lägre belastning på rösten. 

Att få två händer fria till följd av att använda röstaktiverat headset angavs inte endast 

underlätta vid utförandet av arbetet utan också bidra till att öka säkerheten eftersom 

den extra handen kunde användas till att hålla i sig eftersom den inte behövde 

manövrera en kommunikationsradio. En av de vanligaste typerna av arbetsolycka för 

maskinpersonal ombord är en situation där någon har antingen halkat, snubblat eller 

trillat enligt Hansson och Horch (2013). I vissa av dessa fall är det möjligt att en 

extra hand att stödja sig med kan undvika olyckan eller minska den uppstådda 

skadan. 

Hörselskydd bör alltid användas i miljöer med höga bullernivåer över 85dBA 

(Arbetsmiljöverket, 2013) och enligt Peltor (2013) bidrar den förbättrade 

kommunikationsförmågan som kommer med headsetkommunikationen att 

uppmuntra användaren till att använda hörselskydden. Alla respondenterna angav att 

de alltid använde hörselskydd när det krävs. Det var däremot ingen som ansåg att den 

förbättrade kommunikationen bidrog till detta utan att använda hörselskydd gjordes 

av sunt förnuft då de inte vill få hörselskador. En av respondenterna uttryckte oro 

över att vissa yngre besättningsmedlemmar som arbetar i maskinrummet inte är lika 

noga med att använda hörselskydd. Det är möjligt att det är för dessa grupper som 

den förbättrade kommunikationen främst kan bidra till ökat användande.  

6.3 Tidseffektivitet 

Produktivitetsförbättringar i form av att mindre tid går förlorad när 

kommunikationen inte hämmas av höga bullernivåer uppges vara en av fördelarna 

med headsetkommunikation enligt Sensear (2014). I resultaten från intervjuerna stod 

det klart att över hälften av respondenterna upplevde att tidsåtgången i arbetet 

minskade med användandet av headset som kommunikationslösning. De exempel 

som angavs var främst att tid sparades eftersom de inte behöver förflytta sig till en 

miljö med lägre bullernivå för att kommunicera vilket även enligt Sensear (2014) var 

ett av de moment som gjorde att tid gick förlorad i arbetet.  
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Mindre behov av förflyttningar till följd av att radiokommunikation alltid var 

tillgänglig angavs av en besättningsmedlem även det minska tidsåtgången i arbetet. 

Möjligheten fanns då att kontakta de andra i besättningen som kan vara på rätt plats 

för att exempelvis starta en maskin eller kolla ett driftvärde. Denna möjlighet 

kommer även om en handburen kommunikationsradio använts i stället. I sådant fall 

är det däremot möjligt att anrop missas i en miljö med höga bullernivåer vilket enligt 

Sensear (2014) är en bidragande orsak till att tid går vid kommunikation i bullriga 

miljöer. En nödvändighet för att åstadkomma tidsbesparande effekter är att 

besättningen i så stor utsträckning som möjligt är tillgängliga på 

kommunikationsradion.  

Det är möjligt att en del av de faktorer som respondenterna angav underlätta i arbetet 

till följd av headsetkommunikation även kan leda till att tid sparas. Exempelvis, om 

antalet misstag i arbetet minskar till följd av ökat situationsmedvetenhet för 

individen och arbetslaget på grund av förbättrad kommunikation kan tid sparas som 

annars hade gått åt till att rätta till misstagen.  

Ett par av respondenterna ställde sig tveksamma till om headsetkommunikationen 

påverkade tidsåtgången i arbetet. Utsträckningen i vilket det används ombord kan här 

ha spelat roll. Om headset inte används av alla i maskinbesättningen hela tiden skulle 

det kunna få följden att de tidsbesparande effekterna som upplevdes av de andra 

respondenterna inte är lika tydliga. 
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7   SLUTSATS 

Maskinbesättningens upplevelser av att använda headsetkommunikation visar på att 

det är en lösning som kan överkomma de begränsningar som finns vid 

kommunikation i en miljö med höga bullernivåer som maskinrum. 

Headsetkommunikationen upplevs ta bort de begränsningar som annars finns vid 

talkommunikation i dessa miljöer. Det i sin tur leder till minskad risk för 

missförstånd och mindre röstbelastning. Om missförstånden minskar leder det till en 

bättre situationsmedvetenhet vilket i sin tur kan leda till färre misstag. Effekterna av 

att färre misstag begås kan bidra till ökad säkerhet samt en högre kvalitet på det 

arbete som utförs. Jämfört med handburen kommunikationsradio ger 

headsetkommunikation en bättre ergonomi vid svåra arbetsställningar. Ökad 

tillgänglighet till kommunikation och möjligheten att kommunicera över stora 

avstånd upplevs underlätta i arbetet samtidigt som att det upplevs vara en trygghet att 

alltid ha kommunikationsradion tillgänglig.  Resultaten visar även att det kan ha 

minskat tidsåtgången i arbetet genom minskat behov av att förflytta sig för att kunna 

kommunicera.  

Även om headsetkommunikation inte löser alla de problem som kommer med 

maskinbesättningens arbetsmiljö kan det vara ett bra komplement till den personliga 

skyddsutrustningen ombord. Förhoppningsvis kan det leda till en förbättring och vara 

ett steg i rätt riktning för att komma ikapp de landbaserade industriernas 

arbetsmiljöarbete. 
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7.1 Förslag till vidare studier 

För att vidare undersöka effekterna som headsetkommunikation har på 

maskinbesättningens arbete kan en mer omfattande intervjustudie lämpa sig. Ett 

annat förslag är en observerande studie vilken undersöker skillnaderna med att 

använda headsetkommunikation i maskinrum gentemot andra 

kommunikationslösningar alternativt att inte ha någon sådan utrustning. Tidsåtgångar 

för olika arbetsmoment skulle då kunna mätas för att fastställa om det finns några 

skillnader. En sådan studie kan även vara möjligt att genomföra i en simulerad miljö. 

Ytterligare ett förslag är att undersöka hur maskinpersonal löser kommunikationen 

när några hjälpmedel inte finns tillgängliga. Exempelvis hur kroppsspråk används. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjumall 

 

Introduktion 

Informera om studien. 

Går det bra att spela in? 

Intervjun kan när som helst avbrytas. 

Konfidentiellt. 

Hur ljudinspelningarna behandlas/förstörs. 

Intervjun 

Vad är ditt jobb? 

- Hur länge? 

Vilka hörselskydd använder du just nu? 

- Hur länge? 

Funktioner? 

Erfarenhet av andra hörselskydd? 

Använder du alltid hörselskydd när det rekommenderas? 

Om inte: Vad beror det på? Exempel? 

Hur används hörselskyddens kommunikationsradio i arbetet? 

Exempel? Utan kommunikation? 

Hur påverkar funktionen med inbyggd kommunikationsradio förmågan utföra dina 

arbetsuppgifter? (Ergonomi) 

Exempel? Utan kommunikation? 



   

 

 

Hur påverkar funktionen med inbyggd kommunikationsradio tidsåtgången i arbetet? 

Exempel? Utan kommunikation? 

Hur påverkar funktionen med inbyggd kommunikationsradio den personliga säkerheten? 

Exempel? Utan kommunikation? (Misstag?) 

Har hörselskyddens funktion med kommunikationsradio påverkat arbetet på något annat sätt? 

Exempel? Utan kommunikation? 

Är det något du vill tillägga eller någon fråga som du vill gå tillbaka till? 

 


